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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่  3/2559 2 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 7 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 8 
4. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 9 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 10 
5. นายสมคิด พลตื้อ              หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 11 

ผู้ไม่มาประชุม 12 
1. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ไปราชการ 13 

ผู้เข้าร่วมประชุม  14 
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15 
2. นางอลิศรา เรืองแสง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16 
3. นายพัชร์สุ วรรณขาว   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 17 
4. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 18 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.30  น. 19 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการ21 
แก้ไขดังต่อไปนี้ 22 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12-14 แก้ไขจาก 23 
 “6. นายสมคิด พลตื้อ   หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 24 

 ผู้ไม่มาประชุม 25 
1. นางอลิศรา เรืองแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการ” เป็น  26 

 “6. นางอลิศรา เรืองแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 27 
  7. นายสมคิด พลตื้อ   หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 28 

 ผู้ไม่มาประชุม 29 
  - ไม่มี”  30 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ระชุมทราบ สืบเนื่อง31 

จากการประชุมครั้งที่ เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุม32 
ทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่” 33 

 34 
 35 /ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 1 
2.1 ร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3 
2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระที่ 4.8 ร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี4 
งบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ประชุมให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศปรับแก้ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 5 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น ฝ่ายแผนฯ ขอปรับเปลี่ยนประเด็นความเสี่ยงร้อยละ6 
ของงานวิจัยที่ได้รับการจัดสิทธิบัตร เป็น ร้อยละของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยจัดท าความเสี่ยง7 
ครบทั้ง 4 ด้าน เป็นไปตามการประกันคุณภาพ ด้านความเสี่ยงของบุคลากรให้ด าเนินการตามมหาวิทยาลัย 8 
เกี่ยวกับด้านการเงิน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

 ที่ประชุมรับทราบ  10 
2.2 การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของคณะเทคโนโลยี 11 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ระชุมทราบ สืบเนื่องจากแนวปฏิบัติของ12 
คณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2606 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 เรื่อง การจัดสอบป้องกัน13 
วิทยานิพนธ์ /ดุษฏีนิ พนธ์ ของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา  และ เ พ่ือ ให้ เป็ น ไปตามระ เบี ยบ14 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ด้วยการจัดสอบป้อ งกัน15 
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ แบบเปิด จึงขอให้คณาจารย์จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แบบเปิด โดยใช้ห้อง16 
ประชุมที่คณะฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามรายชื่อห้อง และล าดับการใช้ห้องในกรณีมีนักศึกษาสอบในวันและเวลา17 
เดียวกันมากกว่า 1 คน ดังนี้ 18 

ล าดับที่ 1 ห้องประชุม 6227 ชั้น 2 หรือห้องสัมมนา 2 (Seminar Room 2) 19 
ล าดับที่ 2 ห้องประชุม 6628 ชั้น 6 หรือห้องสัมมนา 4 (Seminar Room 4) 20 
ล าดับที่ 3 ห้องประชุม 6410 ชั้น 4 หรือห้องสัมมนา 3 (Seminar Room 3) 21 
โดยคุณอาภร พลเยี่ยม เป็นผู้รับผิดชอบการจองห้องให้กับนักศึกษาผู้สอบป้องกัน22 

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และทางหน่วยอาคาร ฯ จะท าหนังสือแจ้งข้อมูลไปยังคณาจารย์ทุกท่านทราบต่อไป 23 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

 ที่ประชุมรับทราบ 25 
2.3 การพิจารณาแนวปฏิบัติกรณีการขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 26 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 27 
2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอแก้เกรดวิชา 697 330 Food Engineering I 28 
ที่ประชุมให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ยกร่างแนวทางในการลด29 
ความเสี่ยงกรณีการท าคะแนนผิดพลาดในรายวิชา ส่งผลให้เกรดของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากที่รับรองใน30 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา31 
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2559 พิจารณาเสนอแนวทางในการด าเนินการลด32 
ความเสี่ยง 2 ประเด็น ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้  34 
1. ภาควิชา/สาขาวิชาประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภายใน 3 สัปดาห์หลังการสอบกลางภาค 35 

โดยฝ่ายวิชาการฯ จะก าหนดวันดังกล่าวเพ่ิมเติมในปฏิทินการจัดการศึกษาของคณะฯ และแจ้ง36 
ให้คณาจารย์ทุกท่านทราบเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 37 

/2. ให้ภาควิชา/สาขาวิชา ... 
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2. ให้ภาควิชา/สาขาวิชา รวบรวมคะแนนสอบกลางภาคของรายวิชาที่เปิดสอน โดยแยกคะแนน1 
เป็นส่วนของคณาจารย์แต่ละท่าน และส่งเอกสารดังกล่าวผ่านภาควิชา/สาขาวิชา ไปยังคณะฯ 2 
เพ่ือติดประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร TE 06 ให้นักศึกษาทราบต่อไป  3 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 
3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 5 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม6 
คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ7 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 8 

1. พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการ9 
อาหาร จ านวน 1 คน คือ นางสาวพรรณนุภา วงศ์มังกร รหัสประจ าตัว 535160009-2 (ที่ ศธ 10 
0514.16.1.3/ว423 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559) 11 

2. พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี วิชา 694 899 THESIS 12 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นโมฆะ รายนางสาวพิมพ์ชนก ชาติชนบท รหัสประจ าตัว 13 
565160001-1 (ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว448 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) 14 

3. พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้แทนจากกรรมการประจ าคณะเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ15 
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย 16 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  17 
2. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   18 
3. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย 19 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 20 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.1.1/ว 510 ลงวันที่ 4  มีนาคม 2559) 22 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ   24 

3.2 สรุปผลการการจัดโครงการ/กิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษาระหว่างเดือน พฤศจิกายน2558 25 
ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559 26 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งสรุปรายงานการจัดกิจกรรม27 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้ 28 

1. กิจกรรมลอยกระทงประจ าปี 2558 29 
2. กิจกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าเรื่อง สภาวะความเป็นผุ้น าแบบรวมหมู่ 30 
3. กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ 31 
4. กิจกรรมบริจาคโลหิต 32 
5. กิจกรรมไบออท เกมส์ ครั้งที่ 27 33 

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 34 
1. การร่วมรับ-ส่งเสด็จ วันที่ 23 มีนาคม 2559 35 
2. พระพุทธศาสนากับการเป็นนักศึกษาที่ดีและมีความสุข วันที่ 24 มีนาคม 2559 36 
3. เทคนิคการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28 มีนาคม 2559 37 

/4. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ... 



ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  หน้าที่ 4/9 

4. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี วันที่ 28 มีนาคม 2559 1 
5. ท าอย่างไรจะเป็น SMART STUDENT วันที่ 31 มีนาคม  2559 2 
6. เรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 1-2 เมษายน 2559 3 
7. มัชฌิมนิเทศ วันที่ 23 เมษายน 2559 4 
8. ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 28 เมษายน 2559 5 

และมีรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 
 ที่ประชุมรับทราบ 7 

3.3 สรุปจ านวนนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 8 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ จ านวนนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์9 

โดยวิธีรับตรง รอบที่ 1 (รายงานตัวแล้ว) และ รอบที่ 2 (ยังไม่รายงานตัว) ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 10 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รอบท่ี 1 จ านวน 24 คน รอบท่ี 2 จ านวน 7 คน 11 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รอบท่ี 1 จ านวน 31 คน รอบท่ี 2 ไม่รับ 12 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รอบท่ี 1 จ านวน 33 คน รอบท่ี 2 จ านวน 5 คน 13 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รอบท่ี 1 จ านวน 26 คน รอบท่ี 2 จ านวน 6 คน 14 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 
ที่ประชุมรับทราบ  16 

3.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์สหกิจศึกษา รุ่นที่  3 17 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ และเชิญชวนบุคลากรเข้า19 
ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 
โดยงานประสานงานสหกิจศึกษา ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน 2559 ณ 21 
โรงแรมราชาวดี หากคณาจารย์ท่านใดสนใจแจ้งชื่อได้ที่คุณพัชรี งานบริการการศึกษาคณะฯ ภายในวันที่ 25 22 
มีนาคม 2559 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ  24 

3.5 ปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ25 
(TQF:HEd) (ฉบับแก้ไข) 26 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ ปฏิทินการด าเนินงาน27 
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) ปีการศึกษา 2558 และวันเปิด 28 
ปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

3.6 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา31 
ตรี ที่รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 59 32 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์33 
ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่รหัสขึ้นต้นด้วย 59 ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 49/2559 ลงวันที่ 16 34 
มีนาคม 2559 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 

/3.7. การปรับปรุงหลักสูตรของ ... 
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3.7 การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา1 
แห่งชาติ (TQF:HEd)      2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบการปรับปรุงหลักสูตรของ3 
คณะเทคโนโลยีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)  ในหลักสูตรที่เปิดสอน 4 
ตั้งแต่ 1-5 ปี ในส่วนหลักสูตรคณะเทคโนโลยี จ านวน 12 หลักสูตร จะครบ 5 ปี และต้องปรับปรุงหลักสูตร5 
ภายในระหว่างปี 2560-2562 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

3.8 ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยี 8 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาค9 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ที่ได้ปรับแก้เพ่ิมเติมแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 
ที่ประชุมรับทราบ 11 

3.9 ทุนแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก MOBILE+Project 12 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ และประชาสัมพันธ์ทุน13 

แลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก MOBILE+Project ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ทุน แก่14 
นักศึกษาไทย เพ่ือศึกษาหรือท าวิจัย ณ  University of Porto ประเทศโปรตุเกส ระยะเวลา 5 เดือน โดย15 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

 ที่ประชุมรับทราบ 17 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 18 

4.1 ทบทวนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 19 
สังกัดคณะเทคโนโลยี 20 

ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาทบทวนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ21 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี  ด้านที่ 1 ด้านการเรียนการ22 
สอน เนื่องจากก าหนดให้นักศึกษาประเมินผลการสอนแบบออนไลน์ เกณฑ์การประเมินระดับที่ 4 เข้าสอน23 
ครบตามที่ได้รับมอบหมาย มีเอกสาร มคอ.ครบถ้วนฯ การก าหนดระดับคะแนน 3.75 อาจจะสูงไป หรือ 24 
ควรใช้ค าว่า และ/หรือ ในประเด็นย่อยของระดับ 4 และระดับ 5 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรองให้ใช้ค าว่า “หรือ” ในประเด็นย่อยของ26 
ระดับ 4 และระดับ 5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงาน) 27 

4.2 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 28 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ29 

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ นางสาววัชรียา วงษ์หาญ รหัสประจ าตัว 555160010-9 และ30 
งานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนนและหลักเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด 31 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 33 
 34 

/4.3 รายงานความก้าวหน้า ... 
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4.3 รายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 3 ของ 1 
รศ.เพียงตา สาตรักษ์  2 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่าตามที่รองศาสตราจารย์เพียงตา 3 
สาตรักษ์ ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเขียนและเรียบเรียงต าราทาง4 
ธรณีวิทยาโครงสร้าง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และส่งรายงาน5 
ความก้าวหน้าของการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1-2 แล้วนั้น รองศาสตราจารย์6 
เพียงตา สาตรักษ์ ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 3 (ธันวาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559) โดยลงมือเขียน7 
บทที ่5-9 ซึ่งเขียนส าเร็จตามแผน และได้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจด้านธรณีวิทยาช่วยตรวจสอบพร้อมกับ8 
ให้ค าแนะน า ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง    10 
4.4  การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 11 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอก าหนดอัตราใหม่ 12 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 โดยสายวิชาการก าหนดทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ13 
และอัตรานักเรียนทุน และสายสนับสนุนก าหนดทดแทนต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ที่ลาออก ดัง14 
รายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยเสนอแนะให้จัดท าเอกสารให้ชัดเจน16 
ระหว่างอัตรานักเรียนทุน และอัตราผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยอัตราผู้ที่เกษียณอายุราชการ สาขาวิชา17 
เทคโนโลยีธรณี ให้ระบุ 2 อัตรา แต่ขอก าหนดเพียง 1 อัตรา 18 

4.5 การวิเคราะห์และทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 19 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจาณาการวิเคราะห์และทบทวน20 

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ของคณะเทคโนโลยี จ านวน 3 คน ซึ่งจะต้องส่งผลให้กองแผนงานฯ 21 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 นี้ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้คงอัตราพนักงานราชการทั้ง 3 อัตราไว้ 23 
4.6 การเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ช านาญการ เป็น24 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 25 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ีอพิจารณาการขอเปลี่ยน26 

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ช านาญการ เป็นนักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญ27 
การ ของนางศรีสวรรค์ ใจลึก ซึ่งโดยหลักการ คือ การขอเปลี่ยนต าแหน่งในกรณีมีคนครอง (เปลี่ยนต าแหน่ง28 
เดิมตนเอง) มีเงื่อนไขยังคงท างานเดิมที่ท าอยู่ คือ งานด้านพัสดุ และช่วยแบ่งเบาในการปฏิบัติงานในหน้าที่29 
ด้านการเงินและบัญชี ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 30 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 31 
4.7 การสมัครรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือท าวิจัย ณ 32 

ต่างประเทศ 33 
ประธานฯ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยน34 

อาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือท าวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจ าปีงบประมาณ 35 
พ.ศ.2559 โดย นายรุ่งโรจน์ อาจเวทย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นผู้ยื่นความประสงค์36 

/ดังกล่าว ตามแบบขอรับ ... 



ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  หน้าที่ 7/9 

ดังกล่าว ตามแบบขอรับทุน และมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่1 
ประชุมพิจารณา 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 3 
4.8 การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตร4 

บัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 5 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาร่าง6 

ประกาศฯ เรื่ อง  โครงการรับนักเรียนเรียนดี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเท คโนโลยี 7 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะ8 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้สาขาวิชาสามารถรับนักศึกษาที่มี9 
ศักยภาพเข้าศึกษาต่อ และเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให้10 
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และจ านวนรับ สาขาวิชาละ 5 คน 12 
4.9 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความ13 

ปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 14 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาการขอ15 

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร16 
มหาบัณฑิตสาขาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) จาก อาจารย์สมพร 17 
เกษแก้ว เป็น รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และขอให้ตรวจสอบปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์19 
ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้อง 20 

4.10 รับรองการเผยแพร่ต ารา หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ 21 
ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาการส่งต าราเพ่ือยืนยันการใช้งานเพ่ือ22 

ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการของนางสาวมัลลิกา บุญมี อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 23 
ซึ่งมีความประสงค์ขอค ารบัรองการใช้งานต ารา เรื่อง หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ 24 
ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนวิชา 692371 วิศวกรรมชีวเคมี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยเริ่มใช้25 
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และรับรอง 27 
4.11 รับรองผลการศึกษาวิชา 662 899 THESIS 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผล29 
การศึกษา วิชา 662 899 THESIS สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 30 
2558 จ านวน 3 คน คือ 31 

1. นายกัลปพฤกษ์ ไฝจันทึก 32 
2. นางสาวปรียาวรรณ ผาลิวงศ์ 33 
3. นายวิทวัธส์ จันปาน  34 

ลงทะเบียนคนละ 1 หน่วยกิต ได้รับเกรด S = 1 หน่วยกิต ทั้ง 3 คน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม35 
พิจารณา 36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 37 
/4.12 การขอเปลี่ยนแปลงแบบ ... 
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4.12 การขอเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิง 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาการขอ2 

เปลี่ยนแปลงแบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิง ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยขอเปลี่ยนแปลงแบบ3 
แผนการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามมติที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 7 มีนาคม 2559 จากแบบ4 
แผนที่ใช้เดิมไปเป็นแบบแผนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 5 
เป็นต้นไป ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 6 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 7 
4.13 ความเห็น เสนอแนะการจัดซื้อครุภัณฑ์งบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8 

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 
ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาความเห็น เสนอแนะการจัดซื้อครุภัณฑ์งบ10 

บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งฝ่ายวิจัยและการ11 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขอให้คณะ/หน่วยงานส ารวจความต้องการใช้งาน ระหว่างเครื่อง Confocal 12 
Microscope และเครื่อง Field emission scanning electron microscope (FESEM) ดังรายละเอียด จึง13 
เสนอที่ประชุมพิจารณา  14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบครุภัณฑ์ท่ีเห็นสมควรจัดซื้อ คือ เครื่อง Confocal Microscope 15 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 16 

5.1 ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 17 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุม18 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยก าหนดประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 19 
และตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 นั้น20 
เนื่องจากคณบดีคณะเทคโนโลยี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้ไปราชการ ณ 21 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2559 จึงขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ22 
เทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 28 เมษายน 2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

5.2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา25 
ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 26 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม27 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรคณะ28 
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 -19.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า และสนาม29 
หญ้าหน้าอาคาร TE 02 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 32 

 (นายสมคิด พลตื้อ) 33 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 34 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 35 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  36 
ผู้จดรายงานการประชุม 37 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559   
ระเบียบวาระที่  4.1 ทบทวนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย

วิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน เดิม 
   ระดับที่ 4 เข้าสอนครบตามที่ได้รับมอบหมาย มี
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
รายวิชาที่สอนและส่งตามก าหนดเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด มีสื่อ/เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลคะแนนการสอบ
ตามเวลาที่ก าหนด และ 
• เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
• มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
อยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.75 
• ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน 
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
   ระดับที่ 5 เข้าสอนครบตามที่ได้รับมอบหมาย มี
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
รายวิชาที่สอนและส่งตามก าหนดเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด มีสื่อ/เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลคะแนนการสอบ
ตามเวลาที่ก าหนด เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อย
กว่า 4.00 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 
• มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ
มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน 
• มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือ
งานบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน ปรับแก้ใหม่ 
   ระดับที่ 4 เข้าสอนครบตามที่ได้รับมอบหมาย มี
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
รายวิชาที่สอนและส่งตามก าหนดเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด มีสื่อ/เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลคะแนนการสอบ
ตามเวลาที่ก าหนด และ 
• เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือ 
• มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
อยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือ 
• ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน 
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
   ระดับที่ 5 เข้าสอนครบตามที่ได้รับมอบหมาย มี
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
รายวิชาที่สอนและส่งตามก าหนดเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด มีสื่อ/เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลคะแนนการสอบ
ตามเวลาที่ก าหนด เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อย
กว่า 4.00 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 
• มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ
มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน หรือ 
• มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือ
งานบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 


